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1396آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی محترمعرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگانضمن
.گرددبدینوسیله راهنماي ثبت نام به شرح ذیل اعالم می

:اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشورزمان و برنامه ثبت نام مطابق
16الی 8از ساعت - 16/06/96شنبهپنجلغایت 13/06/96شنبهدو

مدارك الزم براي ثبت نام برابر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور
مدارك مورد نیازردیف

1
آن یا فرم تکمیل شده مدرك کارشناسی و معدل ازسري فتوکپی3+ اصل مدرك و ریز نمرات دوره کارشناسی 

التحصیل می فارغ31/6/96حداکثر تا بوده اند و دوره کارشناسیدانشجویانی که در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوي سال آخر)/ضمیمه می باشد( 
.دفترچه راهنماي ثبت نام را  در زمان ثبت نام ارائه نمایند39گردند  می بایست فرم معدل صفحه 

اصل کارت ملی و دو سري فتوکپی از آن2
اصل شناسنامه و دو سري فتوکپی ازتمام صفحات آن3
)قطعه براي برادران12قطعه براي خواهران و 6(تمام رخ جدید 3*4عکس 4
ن وضعیت نظام وظیفهمدرك تعیی5
)ویژه دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ( آنازسري فتوکپی3+ و ریز نمرات دوره کاردانی کاردانیاصل مدرك 6

:مراحل ثبت نام

:تذکرات 
حساب بانکی موسسه تومان به)  هزارچهارصد(000/400، به مبلغ 96- 97واریز علی الحساب شهریه نیمسال تحصیلی -1

قابل پرداخت در کلیه شعبات بلوار خزر ساري ،نزد بانک ملی 0204847421009ه   شمارآموزش عالی هدف  به 
ملیبانک 

.پرداخت شهریه  به صورت نقدي در مؤسسه بوسیله کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر می باشد-2

موسسه آموزش عالی هدف- ) جاده دریا(بلوار فرح آباد 5کیلومتر -ساري: آدرس 

011- 33033971- 3: تلفن
011-33033979:  فکس  

www.hadaf.ac.ir
امور تحصیالت تکمیلی  موسسه

راهنماي ثبت نام

دریافت امور پذیرش و
)طبقه اول(فرمهاي ثبت نام

مراجعه به باجه مالی و 
)طبقه اول(پرداخت شهریه 

مراجعه به مسئول
)آقایان(نظام وظیفه 

)طبقه اول(

دفتر مشاورهمراجعه به 
)طبقه اول(

اموزشی امور مراجعه به 
جهت ثبت نام

)طبقه اول(

تکمیل فرم هاي 
طبقه (ثبت نام
)اول

به انتشارات جهت مراجعه 
تهیه عکس الکترونیکی

)همکف(

مراجعه به مدیر 
تحصیالت تکمیلی

)طبقه پنجم(

باجه کنترل مدارك
)طبقه اول(

مراجعه به مدیر گروه 
مربوطه

)طبقه پنجم(

...................:    شماره 
...................:    تاریخ 

...................:   پیوست 

1396آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی محترمعرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگانضمن
.گرددبدینوسیله راهنماي ثبت نام به شرح ذیل اعالم می

:اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشورزمان و برنامه ثبت نام مطابق
16الی 8از ساعت - 16/06/96شنبهپنجلغایت 13/06/96شنبهدو

مدارك الزم براي ثبت نام برابر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور
مدارك مورد نیازردیف

1
آن یا فرم تکمیل شده مدرك کارشناسی و معدل ازسري فتوکپی3+ اصل مدرك و ریز نمرات دوره کارشناسی 

التحصیل می فارغ31/6/96حداکثر تا بوده اند و دوره کارشناسیدانشجویانی که در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوي سال آخر)/ضمیمه می باشد( 
.دفترچه راهنماي ثبت نام را  در زمان ثبت نام ارائه نمایند39گردند  می بایست فرم معدل صفحه 

اصل کارت ملی و دو سري فتوکپی از آن2
اصل شناسنامه و دو سري فتوکپی ازتمام صفحات آن3
)قطعه براي برادران12قطعه براي خواهران و 6(تمام رخ جدید 3*4عکس 4
ن وضعیت نظام وظیفهمدرك تعیی5
)ویژه دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ( آنازسري فتوکپی3+ و ریز نمرات دوره کاردانی کاردانیاصل مدرك 6

:مراحل ثبت نام

:تذکرات 
حساب بانکی موسسه تومان به)  هزارچهارصد(000/400، به مبلغ 96- 97واریز علی الحساب شهریه نیمسال تحصیلی -1

قابل پرداخت در کلیه شعبات بلوار خزر ساري ،نزد بانک ملی 0204847421009ه   شمارآموزش عالی هدف  به 
ملیبانک 

.پرداخت شهریه  به صورت نقدي در مؤسسه بوسیله کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر می باشد-2

موسسه آموزش عالی هدف- ) جاده دریا(بلوار فرح آباد 5کیلومتر -ساري: آدرس 

011- 33033971- 3: تلفن
011-33033979:  فکس  

www.hadaf.ac.ir
امور تحصیالت تکمیلی  موسسه

راهنماي ثبت نام

دریافت امور پذیرش و
)طبقه اول(فرمهاي ثبت نام

مراجعه به باجه مالی و 
)طبقه اول(پرداخت شهریه 

مراجعه به مسئول
)آقایان(نظام وظیفه 

)طبقه اول(

دفتر مشاورهمراجعه به 
)طبقه اول(

اموزشی امور مراجعه به 
جهت ثبت نام

)طبقه اول(

تکمیل فرم هاي 
طبقه (ثبت نام
)اول

به انتشارات جهت مراجعه 
تهیه عکس الکترونیکی

)همکف(

مراجعه به مدیر 
تحصیالت تکمیلی

)طبقه پنجم(

باجه کنترل مدارك
)طبقه اول(

مراجعه به مدیر گروه 
مربوطه

)طبقه پنجم(

...................:    شماره 
...................:    تاریخ 

...................:   پیوست 

1396آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی محترمعرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگانضمن
.گرددبدینوسیله راهنماي ثبت نام به شرح ذیل اعالم می

:اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشورزمان و برنامه ثبت نام مطابق
16الی 8از ساعت - 16/06/96شنبهپنجلغایت 13/06/96شنبهدو

مدارك الزم براي ثبت نام برابر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور
مدارك مورد نیازردیف

1
آن یا فرم تکمیل شده مدرك کارشناسی و معدل ازسري فتوکپی3+ اصل مدرك و ریز نمرات دوره کارشناسی 

التحصیل می فارغ31/6/96حداکثر تا بوده اند و دوره کارشناسیدانشجویانی که در زمان ثبت نام آزمون، دانشجوي سال آخر)/ضمیمه می باشد( 
.دفترچه راهنماي ثبت نام را  در زمان ثبت نام ارائه نمایند39گردند  می بایست فرم معدل صفحه 

اصل کارت ملی و دو سري فتوکپی از آن2
اصل شناسنامه و دو سري فتوکپی ازتمام صفحات آن3
)قطعه براي برادران12قطعه براي خواهران و 6(تمام رخ جدید 3*4عکس 4
ن وضعیت نظام وظیفهمدرك تعیی5
)ویژه دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ( آنازسري فتوکپی3+ و ریز نمرات دوره کاردانی کاردانیاصل مدرك 6

:مراحل ثبت نام

:تذکرات 
حساب بانکی موسسه تومان به)  هزارچهارصد(000/400، به مبلغ 96- 97واریز علی الحساب شهریه نیمسال تحصیلی -1

قابل پرداخت در کلیه شعبات بلوار خزر ساري ،نزد بانک ملی 0204847421009ه   شمارآموزش عالی هدف  به 
ملیبانک 

.پرداخت شهریه  به صورت نقدي در مؤسسه بوسیله کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر می باشد-2

موسسه آموزش عالی هدف- ) جاده دریا(بلوار فرح آباد 5کیلومتر -ساري: آدرس 

011- 33033971- 3: تلفن
011-33033979:  فکس  

www.hadaf.ac.ir
امور تحصیالت تکمیلی  موسسه

راهنماي ثبت نام

دریافت امور پذیرش و
)طبقه اول(فرمهاي ثبت نام

مراجعه به باجه مالی و 
)طبقه اول(پرداخت شهریه 

مراجعه به مسئول
)آقایان(نظام وظیفه 

)طبقه اول(

دفتر مشاورهمراجعه به 
)طبقه اول(

اموزشی امور مراجعه به 
جهت ثبت نام

)طبقه اول(

تکمیل فرم هاي 
طبقه (ثبت نام
)اول

به انتشارات جهت مراجعه 
تهیه عکس الکترونیکی

)همکف(

مراجعه به مدیر 
تحصیالت تکمیلی

)طبقه پنجم(

باجه کنترل مدارك
)طبقه اول(

مراجعه به مدیر گروه 
مربوطه

)طبقه پنجم(


